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БЛЛГЙРЕКИТЕ ЕЕПЕРДИТИСТИ И ЛИША НА НАРОДИТЕ.
Българското Есперантско Дружество прати на главния секретар на 

Лигата на народите следната декларация ;

Българското Есперантско Дружество в името на есперан
тистите в градовете: София, Пловдив, Варна, Плевен, Русе, 
Търново, Шумен, Свищов, Видин, Айтос, Вратна, Севлиево, 
Ловеч, Кюстендил, Бела Слатина, Брезник, Сливен, Ямбол. 
Карлово, Панагюрище, Хасково. Кърджали, Бургас. Татар- 
Пазарджик, Пирдоп, Казанлък, Дупница, Горна-Джумая, Раз
град, Самоков, Троян. Габрово, и в селата : Батак, Сунгуларе 
(Карнобатско). Лозев (Софийско), Кнежа, Столът (Карнобатско) 
Лъжене (Чепино), Чепеларе (Станимашко). Кжшлите (Габров
ско), Скриняна (Кюстендилско), Грънчар (Троянско), Авгане 
и Яни- Махле (Ямболско), заявява:

Есперанто от много години отваря нам, на българските 
есперантисти, вратата на целия свет. Пие имаме лесни и 
нестеснени сношения с другите народи само благодарение на 
международния помагален език.

Ще пренебрегне ли сега Лигата на Народите факта, че част 
от човечеството е успешно свързана посредством есперанто?

Ние, есперантистите, сме тази част от човечеството. Ние 
направихме опит с международния помагален език и сега 
представяме*на почитаемата Лига на Народите резултата от 
нашия опит: Есперанто може да служи в всеко отношение като 
международен език.

Ние молим: приемете го, дайте на народите средство да 
се опознаят! Международният живот не требва да остане 
монопол на отделни лица. Време е вече да се даде и на 
масите възможност да участвуват в него.



.... Не ще и дума, че един международен език; наред с 
националните, лесен за изучаване, какжвто е Есперанто, ще до
принесе за сближаване на народите и расите, ще улесни търгов
ските сношения и в последствие ще стане мощен елемент на 
прогреса.

Paul Brulat (фр. писател.)

BATALO.
Hrjsto Botev.

Juneco en ĉagrenoj foriras, 
kolere kuras sango, deliras 
mi kvazaŭ... Vane mens’vidi penas 
ĉu bono aŭ malbono alvenas... 
Pasinto nigra ku^as en koro, 
ripetas ĝin malica memoro. 
En brusto velkas amo kaj vero, 
ekveki homon mortis espero — 
ĉu revekiĝus iu bravulo? 
Bravulon pensas ni frenezulo, 
friponon ĉie oni estimas: 
„Li riĉas“ diri oni kutimas. 
Riĉulo, fratoj, vivan bruligas 
orfaron, rabas, enkatenigas, 
kaj ofte staras antaŭ l’altaro 
por trompi vin per sia predaro. 
Kaj tiun hom-premulon inspiras 
la eklezi’, kaj pastroj admiras, 
kaj instruisto filozofias, 
al gazetisto kunharmonias, 
ke timi Dion estas komenco 
de la saĝeco.. Sklava sentenco! 
Ja -afofelaj lupoj vin diris, -— 
sankcii la katenojn deziris, 
subpremi iun senton kaj penson, 
kaj enkateni homan la menson. 
Tiran’ Salomo, diboĉe sprita, 
en paradizon ien sendita 
kun sentencaro sia la stulta |

sentencon diris inter la multa, 
kaj vivas ĝi en ĉies animo: 
„Timu je Dio, revon estimu I“ 
Sankta stultaj’! Centjarojn batalas 
kontraŭ ĝi menso kaj konscienco, 
bravuloj ĉiam falis kaj falas, 
sed kion faris? Vivon sen senco 
popol’ trenadas, — morte suferas, 
kviete la premulojn toleras, 
kisadas de Г fripono la manon 
kaj kredas la trompantan tiranon: 
se oni vin batas—prevu, silentu, 
kaj lupo se vin mordas, popolo, 
se sangon vian suĉas serpento,— 
premadu: Dia volas vin volo: 
„Ho Dio, min pekulon pardonu!“-- 
por ke li punon al vi ne donu. 
Tiel mond’ iras! Sklavec’ malvero 
revadas nun sur tuta la tero 
kaj estas sklava ja testamento 
dum ĉiu malfeliĉa momento . . . 
En tiu regno de fa perfido, 
de malĉastado, sangoj, insido,— 
senlima regno de la malbono— 
batalo bolas, iras kun sono 
al sia fin’ sankta . . vis al la tiran’ 
ekkrios ni: „kuglo aŭ pan’!“

Trad. Ivan Dobrev.



Наши учени и писатели за Есперанто.
Проф. Д-р Беню (Донев.

Един език за цел свет ! Това е било благочестива мечта 
на толкова поколения преди нас, мечта и до днес още не 
сбъдната Колко поети и писатели колко философи и мислители, 
унесени в мечти за вечен мир между хората, са бленували 
за „един цар, един народ, един език“, но тия бленове са се 
разбивали о вечните пороци на туй също човечество, което 
и до днес още не е пригърнало ония благи Христови думи : 
любите друг — друга ! Но пак, заедно с неимоверните успехи 
и съвършенства в съобщителните средства, които приближиха 
толкова много народите и с които се реализуваха толкова 
предишни бленове човешки, и бленът за един общ светски 
език върви към честито сбъдване; тоя блен не е вече утопия ! 
Ний, днешните честити поколения, след като доживехме да се 
сбъднат пред наши очи толкова наглед невероятни замисли, 
не бива да сметаме за утопия мисъл, която е в същност 
твърде реална, понеже иде от съвсем практична побуда : да 
се улесни общението между народите, като им се нагоди 
общ език. След като постигнахме да се разговаряме през 
гори и планини, да летим по небесното ширине по-бързо 
и от най-бърза птица, нема съмнение, че ще осъществим и 
тоя за сега идеал — да си служим всички с един общ език 
за международни сношения. И ако се изпълни грандиозният 
план па Ендрих Андерсена — да се .основе международен 
град, нещо като всемирно средище, в което да се сбират 
като в общ музей сички придобивки на човешката култура 
— тоя план не би се добре изпълнил, ако се не възприеме 
заедно с него и един общ международен език, който да 
обединява още повече народите въ техните стремежи към 
мир и напредък.

Идеята за общосветски език се явява като естествено 
следствие от техничните триумфи в последно време, явява 
се като нужда, която народите ще требва днес-утре да 
задоволят тъй, както намерят за най-добре. Тая нужда на
лагат и ще я налагат се повече модерните стихии: нара, 
бензин и електрика, що ги е впрегнал човек да бъде чрез 
тех господар над време и пространство. Тая нужда ще наложат 
и самите международни сношения, които зимат от ден на 
ден се по големи размери в търговско, стопанско, социално 
и научно отношение, като извикват и по-чести международни 
срещи и по-тесни врлзки между другородни съсловия. Тая 
нужда ще става се по-повелителна, колkoto повече хората 
ценят своя труд и време.

Тая нужда съзнават вече сички просветени умове, за-
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това и мисълта за международен език придобива се повече 
приятели. Само онзи, комуто не е мил напредъкът на човешкия 
род, може да бъде против идеята за общосветски език, за 
език, на който сички хора и народи, членове на културното 
човечество, да разменяват мисли за общо добро. /1али сега 
този език ще бъде искуствен, каквито ги има вече неколко 
измислени, или ще бъде език на онова честито племе, което 
успее тъй или инак да наложи своята култура на цел свет, 
е въпрос, който стои оше забулен зад мъглите вековни. При 
днешното съревнование между културните народи за пър
венство и при техното безсилие, за сега, да наложат езика 
си па другите, твърде вероятно е да се въсприеме нещо 
средно, ни мое, ни твое, т. 
обема в себе си елементи 
ако се помирим с идеята,
език да замести всички други 
роден, то без друго ще се 
който бъде най-лесен и

един искуствен език, които да 
всички по-културни езици. И 
е възможно, един искуствен 
езици и да стане междуна- 

предпочете оня искуствен език, 
най-благозвучен. От измислените в 

наше време най-лесен за говорене и писане е за сега езикът 
Есперанто: естествени звукове, упростени грамагични форми 
и твърде лесни за помнене думи, думи кратки, 
понятни за всеки образован човек, понеже 
всички нови и стари културни езици. С тия 
Есперанто ще привлича се повече любители, 
ден, когато не само търговци и пътници, 
дипломати ще се разговарят на този език и ще се разбират 
по-добре отколкото сега — на френски, немски или английски.

Разбира се, че мимо гоя международен език 
негува своя роден говор какго 
език нема

езици, 
език 

да се развиват

е. 
от 
че

• •

гладки и 
са избрани от 
си предимства 
докато дойде 

но и учени и

всеки на- 
и до сега; 

да спре употребата ни развитието 
тъй както и с приемането на един
не би се попречило на отделните 

волно и свободно. Защото 
излизат

род ще гледа и 
международният 
на досегашните 
междуславянски 
славянски езици
общият език ще служи за цели, що 
национални граници ; гой ще улеснява сношения 
съсловия от разни народности и ще спомага 
сближение, опознаване и разбиране.

извън тесните 
между еднакви 
тъй за общо

Международният език, какъвто желая 
Есперанто, ще бъде обединително звено между 
цел свет, ще влее мирово съзнание у хората 
мощна стихия в общия напредък, като спомага да се издига 
не само умът, но и сърцето, като насочва душата ни към 
пълно съвършенство, към равенство и братство.

език, какъвто да си остане 
народите от 
и ще стане

Проф. Д-р Б. Цонев
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Mia revo.
Imagadi Esperanton vastigitan
Kaj homaron unulingvan jam faritan — 

Plaĉas tio tre al mi.

Sed kun kontraŭuloj bataladi
Kaj iliajn embarasojn detruadi —

Ankaŭ plaĉas ja al mi.

Ĉar bezon ’ natura estas Esperanto,

Kaj la tempo estas nia kunhelpanto, —
Tion sentas mi.

Tiu sento ĉiam nin ja kuraĝigos, 
ĝis la belan sonĝon ni efektivigos — 

Tio tentas min.

Hieromonaho Danail Riljki.

VEKIĜO

Vekiĝu! Vekiĝu! Tiu vok’ aŭdiĝas. 
Tremoj skuigas la tombojn;
Ni vidas kun branĉo en beko 

[kolombojn ; 
oriente auroro tre brila leviĝas. 
Verdiĝas montaro, kampar’, kaj 

[printempo 
antaŭeniras triumfa kaj bela. . . 
('u jam finiĝis la frosto kruela, 
ĉu jam forpasis de letargi’ tempo? 
Jes, jes,—oni aŭdas tutloke . . .

[kaj gajo! 
Denove feliĉo kaj amo eklumas; 
koroj batas potence, bird’ amin- 

[dumas . . . 
Ho kiel adoras mi renaskiĝon 

[en majo !

Aŭdu la horon, la dolĉan kantaron, 
Vi, laborintaj fervore, kiuj poste 

[subite 
ekdormis! . . Vidu kiel multe

• [estis farite!
Revenu denove nian bravan ten

daron ! 
Kiam ĉio verdiĝas, ĉu ni povas 

[postresti ? 
Ne! Vi vidu la helverdan stan

dardon ! — 
ĝi jam timas ja nenian hazardon. 
Vekiĝu! Nun staras demando: 

(ĉu esti ?

Silvestris.
Shumen, 

majo, 1921.



La facilaj maraj ondoj.
De Elin Pelin. '

Mi staras apud mara bordo kaj rigardas la ondojn. Kiel 
junaj, ludemaj knabinoj, ili kuras sur la senfina maro kaj kan
tadas sovaĝajn kaj liberajn kantojn.

— Karaj, belaj ondoj, ripozu! . . Kiaj estas ĉi-tiuj eternaj 
ludoj?

La ondoj plaŭdas sur bordo, ridas kaj demandas:

— Kio interesas vin, la poetoj,--demandi eterne kien ni ku
ras, kial ni batas la bordojn, kial ni bruas, kaj ludas, kiel 
sensaĝaj ?

Por ni, liberaj, gajaj ondoj, ne ekzistas leĝoj; la abismo 
estas nia patrino, kaj la amo estas nia celo. Hi ĉirkaŭprenas la 
ŝtonegojn, kisas la bordojn kaj mortas feliĉaj.

Sur ni neniaj leĝoj ekzistas.
Vivu la libereco!

Kuradas !a facilaj ondoj, kuradas sur la senfina maro kiel 
junaj, ludemaj knabinoj kaj kantadas sovaĝajn kaj liberajn 
kantojn- <

Esperantigis P. Iv. Visnev.

Езикови вжпроси.
. (Lingvaj demandoj)

Прави впечатление, че въпреки добрите пояснения в 
пълния ни Есп речник, некои (между.които и стари) есперан
тисти употребяват грешно некои думи на Есперанто, напр: 
monoj, virino, sia, вместо mono. edzino, mia (via,sia, nia, via ilia).

1) Пари в български език е сборна дума и в повечето 
езици се употребява в единствено число: френски argent, 
немски Geld, английски топеу. На Есперанто е достатъчно 
да се каже mono — пари, а monero — пара (в стр. 50 и ИЗ).

2) Жена в смисъл на съпруга е edzino (в. стр. 89) а 
virino е обикновения израз за всека чужда жена. Ще се каже'- 
Salutu vian edzinon — поздравете жена си. а не vian virinon.

3) Свой- (sia) на български сс употребява за всички лица 
и числа, а на Есперанто за първо лице се употребява mia



(мой — свой), via (ваш — свой), lia (негов — свой,) ŝia (нейн 
— свой). Sia се употребява само за трето лице ед. и ми. 
число, когато определението се отнася кжм подлога, напр. 
Li promenas kun sia amiko—той се разхожда с своя приятел, 
(kun lia amiko—c неговия, т. е. — на друг, kun ŝia — с ней
ния), а mi promenas kun mia (via, lia, ŝia, nia, via, ilia) 
amiko—аз се разхождам c приятеля си (моя и пр.) •

Ив. )(. Кржстанов — Карлово

Из КОЙ ПЪТ.
Под това заглавие получихме статия от г. Ви. Лазаров, в която нлшн- 

ят съмишленик изказва своите мисли по повод основаването на Бжлг. Есп. 
Младежки Съюз и проектирания му конгрес в Пловдив.

Понеже статията е писана тъй, че отваря широко вратата за полемики 
по организацията, каквито не сж желателни, и понеже ние onie всрааме, че 
у младите ревностни есперантисти ше надделее усетжт за действителността 
и те ше се откажат от сепаратистическите си стремежи, ние не даваме 
место на първата част от статията.

Пие даваме втората част на същата, която за era въпрос, подиган от 
есперантистите и друг път: за реорганизацията на lj. Е. Д-во. Желателно 
е българските есп-сти да обмислят добре този въпрос, защото ве| оятно той 
ше бжде сложен на разискване в предстоящия конгрес.

Редакцията.
* *

9»:

Кжм всичко това, ще се помжча накжсо да иахвжрля, 
набележа главните мисли за едно преустройство на Бжлг. Есп. 
Дружество в нова организация от отделни еспер. дружества 
и групи.

Бжлг. Есп Д-во наместо да се ежетои от отделни чле
нове — есперантисти, по е хубаво, а това се налага и от 
новото време, да се ежетои от отделни дружества, които в 
своята местна дейност да бждат напжлно автономни, зависящи
от него само по много важни и големи вжпроси, засегащи 
вече по-широк кржг на действие и заджлжени финансово 
кжм Бжлг. Еспер. Д-во. ,

Бжлг. Есп. Ученическо Д-во, на което ще бждат членбве всички 
ученици и ученички (а може ученичките да образуват деви
ческо учен, д-во) в Бжлгария, Бжлг. Студентско Есп. Д-во, 
членове на което ще бждат само студенти, Професионално 
Есп. Д-во, членове на което ще бждат от некоя професия,

Така например: Бжлг. Млад. Есп. Сжюз, или по право
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местни градски и селски есп. д-йа и групи, членовете на кои
то ще бъдат местни, или от неколко центъра и пр.. и всички 
тези дружества взети поотделно да съставляват съюз, една органи
зация, силна, мощна за успешно водене борбата до край !

Това преобразувание е необходимо да стане и то още 
в тазгодишния конгрес на Бълг. Есп. Д-во. С това не само 
че успехът ще бжде по голем и движението ще се засили, 
но ще бъдат задоволени всички тия, които искат да се 
организират автономно, имащи свои цели и идеали покрай 
общите такива.

Налага се на ръководителите на Бълг. Есп. Д-во да 
се занимаят по тоя въпрос и в тоя дух наредят дневния ред 
на конгреса; по възможност по-рано, за да могат членовете 
на д-то да го получат о време и вземат едно становище 
определено, което да застъпят на конгреса.

Надеваме се, че ще бъдем чути.

София, 20, VI 921 г. Вл Лазаров.

В свржзка с изказаните от г. Лазаров мисли, поместваме и следната 

РЕЗОЛЮЦИЯ.

В срещата между плевенската есперантска група „Espe
ranto“ и ловешката есперашска група, след като се разгледаха:

1) Днешното положение на Българското Еспер. Д-во,

2) Есперантската пропаганда в България,

3) Редактирането на „Bulgara Esperantisto" и изобщо 
есперантска книжнина,

се реши:

1) Че днешната форма — организация на Българското 
Есперантско Д-во не отговаря на нарасналите нужди на 
българското Еспер. движение и не е в състояние да центра
лизира българските еспер. Затова се препоръчва, като най- 
добра форма за организирване, Българ. Еспер. Д-во да 
предо авява федерация от отделни групи, които да имат една
кви права и задължения към последната.

2) Днешната пропаганда требва да си служи с по-нови 
средства т. е- като се даде възможност за широко разпро
странение на есперантски пропагандични книги, брошури, 
хвърчащи листове и др , като по възможност се разпростра
няват безплатно.
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3) Да се подобри още издаването на „Bulgara Esperan
tisto“, като при това стане по евтино и достъпно за всички.

Бжлг. Еспер. Д-во да вземе грижата за доставяне и 
разпространяване на есперант. книги, брошури и пр.

Сжидейници!

Пред вид обстоятелството, че голема част от успеха 
на конгреса зависи от числото на конгресистите, ние 
апелираме кжм всички есперантисти да посетят настоящия 
конгрес (14 и 15 август — София), който ще бжде от големо 
значение на есперант. движение!

Do, Vivu Esperanto !

Vivu nia kara ideo!

Секретар на срещата :

Rl. Panĉev.

Esperanto en nia lando.
TRE. GRAVA SCIRE E 50: La parlamento jam vote 

decidis la fakultativan instruadon de Esperanto en ciuj bulgaraj 
realaj lernejoj. Tio estas jam /eiro (art- 143 de la /e'~ro de 
T popola instruado).

La B E. S. esprimis la dankon de la bulgaraj esperantistoj 
al la: Finnlanda parlamento. Pariza Komerca «ambro kaj la 
Fakestro por publika instruado en Geneve, pro ilia subteno al 
la Esperanto - movado

La B. E S. sendis deklar - petan leteron al la Ligo de la 
Nacioj; ĝian enhavon ni donas en tiu ĉi N-ro en bulgara lingvo.

Sofia. Fondigis „(Jnuiŭo de Vegetaranoj Esperantistoj en 
Bulgarujo“, kiu plene aliĝis al B- E. S. Adreso: S-ro Dimitr 
Simeonov, por la (J. V. E., str. „6 Septemvri“ № 1 Sofia.

Bel ovo. Fondigis esp. grupo, kiu plene aliĝis al la societo. 
Prez. Mihail Kostadinov, sekr. Mihail Kocev.

Shumen. La 12. de junio S-ro 1. Silvestriev parolis publike 
pri „L. I. Esperanto, ĝia neceseco, utileco kaj signifo“. — Mal
fermigis kurso, gvidata de S-ro I. Silvestriev; ĝi daŭros tri mona
tojn. Niaj malnovaj fervoraj samideanoj llia Silvestriev kaj 
Dimitro Kanĉev komencis viglan propagandon.

I
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P l o v d i v. Je la 17. kaj 18. de Aŭgusto okazos la unua 
kongreso de la junula Esperantista Ligo en Bulgarujo.

Pordim. Nia malnova amiko S-ro Mihail Nikolov vigle 
propagandas inter geinstruistoj kaj lernantoj.

K irga li. La Ministerio de la pop. instruado sankciis la 
statuton de la esperantista societo „Stelo“ per ordona letero 
№ 2109 (de 18. V. 1921). — La societo iniciatas fari propran 
konstruajon kun teatra salono kaj legejo.

Pleven. La dua kongreso de la Lernista Neŭtrala Rb- 
stinenta Ligo en Bulg rezoluciis:

La kongreso, konvinkita, ke la akcepto de unu helpa lingvo 
estas neceso por la sukcesa kondukado de la batalo kontraŭ la 
alkoholo, kiu batalo estas i .ternacia ; ke la Zamenhofa internacia 
lingvo Esperanto, ekstreme facila kaj disvastigita en la tuta mondo 
plene kontentigas la suprediritan neceson, invitas:

1. la membrojn de la Ligo interesigi pri ĝi kaj ellerni ĝin, 
vizitante la esper. kursojn tie, kie ili ekzistas ;

2. la sekciojn uzi ĝin en siaj rilatoj kun fremdlando.

NEKROLOGO.
Dum tiu ĉi jaro la morto rabis el niaj vicoj la samidea ojn:

GEORGI P E N Ĉ EU
el Tirnovo; dum multaj jaroj ano de Г komitato de la Tirnova 
esp. grupo „Lumo“.

ROSTA DANCEU
el Karlovo; lernanto, membro de la lernista esp. grupo „Ni venkos.“

N- K OSTO U
el Pleven; fervora kaj agema membro de Г Plevena esp. grupo 
„Esperanto".

ULADI5LAU S T- TILEU
el Tatar Pazarĝik; lernanto, fervora membro de la Pazarĝika 
esp. grupo „Verda Stelo“.

Dormu en paco, bravaj kunbatalintoj I Ni, la postvivantoj, 
daŭrigos senlace la komunan agadon.
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Redakcia kesto
Из дружеството. Дневният ред на конгреса ще бъде:

14. авг. пр. пл- от 9 ч. 30 м. 1) Откриване на конгреса.
2) Избор на бюро и комисия за проверка на пълномощните.
3) Отчет на Ц. П. К. и K. К. Сл. пл- от 3 ч.: Реферати. При
вечер обща разходка.

15. авг. пр. пл. 9 ч. 1) Изменение на устава. 2) Бюджет 
за новата дружествена година. 3) Избор на нов Ц. П. К. и 
K. К. 4) Разни. С>7. пл- Разисквания за плана на дейността 
през настъпващата друж. година: методи за пропаганда, 
водене курсове, събрания на секциите и пр. Закриване на 
конгреса.

Дружествени членове, които не ще могат да присмтствуват на 
конгреса, могат да упълномощят други членове да гласуват за тех.

Умоляват се всички секретари на групи, а също и отделни 
есперантисти, да дадат най-късно до 10 авг. на редакцията 
следните сведения: 1) Курсове по есперанто през юдината 
в града или селото им; 2) Сказки и реферати Аа и за еспе
ранто; 3) Известия в местни вестници и списания за еспе
ранто — Тези сведения съ необходими, за да се състави 
обща статистика за нашата дейност през настоящата година.

Вторият брой от тазгодишното течение на „Bulgara Espe
rantisto" е изчерпан. Нови абонати ще получат останалите 
броеве.

Последният брой (10) от „Bulgara Esperantisto" ще излезе 
след конгреса.

Пусна се в продажба учебникът по Есперанто, нагласен 
за самоуци и курсове от F\t. Д. /Атанасов и Пан. /Ат. Колев. 
Цена 18 лева (10 печ. коли). Учебникът е удобрен от Изп- 
комисия при Б. Е. Д-во и препоръчан от Министерството 
на Нар. Просвета.

РЕЗОЛЮЦИЯ. II редовен конгрес на Учен. Неут. Въздърж. 
Съюз в България, убеден, че възприемането на един спома- 
I ателен език е една необходимост за успешното водене 
на борбата срещу алкоола, която е международна; че Замен- 
ховият междунар. език „ЕСПЕР/АНТО“, извънредно лесен и 
разпространен по целия свет, напълно отговаря на горната 
нужда, поканва:

1. Членовете на съюза да се заинтересуват от него и 
ю изучават, като посещават еспер. курсове, там дето те 
съществуват.
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2. Клоновете да го употребяват в своите сношения с 
странство.

Adresaro de Bulgaraj Esp-istoj : Редакцията на Бълг. Есп. 
Библиотека в Карлово моли съидейниците за още малко’ 
търпение. Адресникът се забави най вече поради това, че 
Бълг. Есп- Д-во не е изпратило още списъка на членовете 
си, а събраните адреси са малко Книжката съдържа и сведе
ния на Есп. за всеки град, в който има есп-исти, както и дру1и 
полезни неща, които я правят един вид наръчник или спра
вочник за есперантисти. Които не са още пратили адреса 
си, да се обадят. Вписването е безплатно. Цената и не ще 
надминава 5 лева.

Кърджалийското Есперантско Дружество „Stelo“ с особено 
писмо благодари на г. министра на народната просвета за 
инициативата да се въведе есперанто в българските училища.

Бълг. Есп-. Д-во издействува издаване на паспорти без 
формалности за тези български есперантисти, които ще 
присътствуват на универсалния еспер. конгрес в Прага.

Рубриката. „Страница за нови есперантисти“ се закрива, 
тъй като вече излезе подробно р;кководство по Есперанто 
за българи.

СЪМИШЛЕНИЦИ, НА 14 АВГУСТ ВСИЧКИ В СОФИЯ 
НА КОНГРЕС]

Уверения за пътуване с петдесет на сто намаление но железни
ците на конгресистите пращаме с този брой.Сммищленииите да внимават, 
щото на връщане чиновникът непременно прибира уверен ията. След 
пристигането в София, уверенията да се оставят в книж. „Еперанто- 
(бул. Мария Луиза, 46) за заверка. — Дружеството направи постъпки 
да се отпуснат стаи за нощуване на конгресистите в училищата ; ще 
могат да се възползуват само ученици и учители от такива помещения, 
като удостоверят, че см такива аученицигЬ—и че участвуват на кош реса 
с знанието на учил, власти. Постилки и завивки не ще има. Които 
ученици и учители желаят да имат при тези условия подслон, да 
смобщат имената си до 10 авг. най-късно на г. Георги Атанасов ул. 
„Ботев", 37, София.

Adreso de la redakcio: Centra librejo „Esperanto“, — Sofia.

Печатница .ОРИЕНТ" ул. Веглеи 7. — София.
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